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িবসিম�ািহর রহমািনর রিহম।  

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আমার নাম ফয়সাল ইশফাক বাট। আিম দখলকৃত কাি�েরর �নগেরর অিধবাসী।  

আজ আমার হৃদেয়র িকছু কথা এবং িজহািদ জীবেনর িকছু অব�া আ�াহর ই�ায় 

আপনােদর সামেন েপশ করার েসৗভাগয্ অজর্ন কেরিছ। আ�াহ তা’আলার কােছ �াথর্না 

করিছ, িতিন েযন আমােক হক কথা বলার এবং তার ওপর আমল করার তাওিফক দান 

কেরন। আিমন।  

আিম বেলিছ েয, আমার জ� জ�ু ও কা�ীেরর মূল শহর �নগের। এখােনই আিম 

�িতপািলত হেয়িছ। আমরা েছাটেবলা েথেকই কখেনা কারিফউ, কখেনা েদাকানপাট ও ধন-

স�দ লুট, কখেনা িনেজর মা-বাবার স�ানহািন ও েবানেদর ই�ত লুি�ত হেত েদেখিছ। 

কখেনা-বা েদেখিছ, �াধীনতাকামী যুবক ভাই এবং �াধীনতা আে�ালেনর দািয়�শীল 

স�ািনত বয্ি�েদর লািঠর আঘােত জজর্িরত হেয় েজেল েযেত। ভারতীয় েসনাবািহনী, 

েগােয়�া িবভাগ ও পুিলশ সে�েহর িভি�েত যােক ই�া তুেল িনেয় যায়। সবর্� েশানা েযত 

টচর্ার েসেলর ভয়ানক কািহনীগুেলা। 

১৯৯২ সাল। আমার বয়স তখন পেনেরা বা েষােলা। আমােদর হৃদেয় তখন এ সকল জুলুম 

িনযর্াতন ও মালাউন �শাসেনর িবরুে� �িতেশাধ �ৃহা েজেগ উেঠিছল। হৃদয় বয্াকুল হেয় 

উেঠিছল ইসলািম শাসন বয্ব�ার বস� েদখার আশায়। ইসলািম শাসন বয্ব�া এমন এক 

বয্ব�া, েযখােন মাজলুমেক তার হক েদওয়া হয় এবং জািলেমর হাত �িতহত করা হয়। 

েযখােন কারও েকােনা দুদর্শা থােক না। িক� এই সময় পযর্� আমােদর সামেন �� েকােনা 

পথ িছল না। এরপর যখন আমরা কেলেজ পড়িছলাম এবং িবএসিসেত অধয্য়নরত িছলাম, 

তখন আমােদর কণর্কুহের এই জুলুম েথেক মুি�র আসল দাওয়াত েপৗঁেছ। েয পথ আমােদর 

সামেন �� িছল না, এই দাওয়ােতর মাধয্েম তা �� হেয় যায়। 

দাঈ ভাই আমােদর সামেন এ আয়াত িতলাওয়াত করেলন: 
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আর েতামােদর কী হেলা েয, েতামরা আ�াহর রা�ায় লড়াই করছ না! অথচ দুবর্ল পুরুষ, 

নারী ও িশশুরা বলেছ, েহ আমােদর রব, আমােদরেক এই জনপদ েথেক েবর করুন; 

েযখানকার অিধবাসীরা জািলম। আর আপনার পক্ষ েথেক আমােদর জনয্ েকােনা অিভভাবক 

িনধর্ারণ করুন এবং িনধর্ারণ করুন আপনার পক্ষ েথেক আমােদর জনয্ েকােনা সাহাযয্কারী। 

[সুরা িনসা- ৭৫] 

এই আয়ােত বলা হেয়েছ েয, েতামরা েকন আ�াহর পেথ লড়াই করছ না? সুতরাং আ�াহর 

পেথই সবিকছু কুরবািন করেত হেব। এ জনয্ই জীবন-মরণ—এই বাকয্গুেলা আমােদর জনয্ 

িভি� হেয় েগল, হেয় েগল পেথর আেলা এবং দৃ�া�।  

আমরা কী চাই? �াধীনতা! ভারেতর জুলুম এবং তার জািলম �শাসন েথেক �াধীনতা! 

�েতয্ক অনয্ায় েথেক �াধীনতা! মানুেষর দাস� েথেক �াধীনতা! মানুেষর ৈতির শাসনবয্ব�া 

েথেক �াধীনতা! েসকুয্লািরজম, জাতীয়তাবাদ, গণত�, কিমউিনজমসহ সকল (বািতল) বয্ব�া 

েথেক �াধীনতা!  

মানুেষর দাস� েথেক েবর হেয় আ�াহ তা’আলার দাসে�র �াধীনতা! আসল �াধীনতা েতা 

আ�াহর দাসে�ই রেয়েছ। এিট এমন দাস�, যা অনয্ সকল দাস� েথেক মুি� েদেব। 

আ�াহর দাস� হেলা তাঁর শিরয়ােতর আনুগতয্। আর এই আনুগেতয্রই অ�ভুর্� হেলা 

শিরয়াহ বা�বায়েনর জনয্ িজহাদ িফ সািবিল�াহ-এর েচ�া, যার উে�শয্ হে� আ�াহর 

কািলমা বুল� করা। আ�াহ ছাড়া অনয্ কারও স�ি� উে�শয্ না হওয়া।  

আ�াহর অনু�েহ শুরু েথেকই আমরা এমন িকছু সাথী এবং অিভভাবক েপেয়িছ, যারা 

আমােদর সামেন আ�াহর জনয্ বাঁচা এবং আ�াহর জনয্ মরার দৃ�া� েপশ কেরেছন। 

কাি�ির মুজািহদেদর কমা�ার ও অিভভাবক শিহদ গািজ বাবা রহ. আমােদরেক িবিভ� 

এেজি� েথেক মু� হেয় শরয়ী নীিতমালার ওপর িভি� কের িজহািদ �ােটিজ, িজহােদর 

কমর্প�িত ও পিরক�না এবং শরয়ী িজহািদ তরিবয়াত অনুযায়ী আমােদরেক তরিবয়াত েদন। 
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বাি�পুরা এলাকায় মুজািহদেদর একিট মারকাজ িছল, যােক আমরা base (েবস) বলতাম। 

এই মারকােজর আিমর ও উ�াদ িছেলন গািজ বাবা রহ.। এখােন �থম আমরা েমৗিলক িকছু 

সামিরক ে�িনং �হণ কির। সামিরক ে�িনংেয়র সােথ সােথ গািজ বাবা আমােদরেক িকছু 

�ীিন ও শরয়ী িবধানও িশক্ষা িদেয়েছন। িতিন আমােদরেক িজহািদ দৃি�ভি� এবং উে�শয্ 

বুিঝেয়েছন। 

েমৗিলক এই ে�িনংেয়র পর আমােদরেক সামিরক সফল অপােরশেনর জনয্ �নগর পািঠেয় 

েদওয়া হয়। আলহামদুিল�াহ, আমরা এখােন কেয়কিট সফল টােগর্ট ি�িনং বা�বায়ন করার 

সুেযাগ পাই। আ�াহর অনু�েহ এই সময় আমরা শিহদ মুজািহদ শােকর বখিশ রহ.-এর 

সােথ কাজ করেত থািক। 

এই বছর এবং পরবতর্ী কেয়ক বছর যাবৎ আমরা িবিভ� �ােন সামিরক, তরিবয়াতসহ 

দাওয়াহ কাজ করেত থািক। গািজ বাবা আমােদর আিমর িছেলন এবং তাঁর েনতৃে�ই আমরা 

এসব কাজ করিছলাম। আ�াহর অনু�েহ গািজ বাবার অেনক কাছাকািছ েথেক কাজ করার 

সুেযাগ হেয়িছল। এই ৈনকটয্ তাঁর বয্ি�� ও দৃি�ভি� খুব ভােলাভােব েবাঝার সুেযাগ কের 

িদেয়িছল। 

টােগর্ট ি�িনং েহাক বা অনয্ েকােনা সামিরক অপােরশন েহাক—সব েক্ষে�ই টােগর্ট িনধর্ারণ 

িছল অেনক গুরু�পূণর্ িবষয়। েয কমর্প�িত ও দৃি�ভি� দশ বছর পর আমরা আল-কােয়দার 

সােথ শািমল হেয় িনয়মতাি�কভােব িশেখিছলাম, গািজ বাবা ন�ইর দশেক তা কাি�েরর 

মুজািহদেদর িশক্ষা িদেয়িছেলন। 

গািজ বাবা িযিন ওয়ািদেত ৮ বছেররও অিধক কাজ কেরিছেলন, িতিন বলেতন, ملۃ واحده 
 ইসলাম এবং মুসিলমেদর িবরুে� িব� কুফুির-শি� এক জািত। আর আেমিরকা হেলা  الکفر

এেদর মাথা। এ জনয্ কাি�েরর �াধীনতা এবং মুসিলমেদর অিধকার আদােয় এসব 

কািফেরর কােছ তার েকােনা �তয্াশা িছল না। বরং িতিন মেন করেতন েয, পৃিথবীবয্াপী 

মুসিলমেদর ওপর িনযর্াতেনর জনয্ এই আেমিরকাই দায়ী। এর েপছেন সবেচেয় বড় হাত 

তারই। এ জনয্ যা িকছু করার, তা উ�েত মুসিলমা এবং মুজািহগণ িনেজরাই করেবন। এ 

কারেণই যখন ৯/১১ (নাইন-এেলেভেনর) হামলা হয়, তখন িতিন অেনক খুিশ হন। 
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িতিন বলেতন, ভারত পিরচালনার মূেল রেয়েছ �া�ণ। এই �া�ণেদর অধীেনই রাজয্ চেল। 

এ জনয্ েলাকসভা ও রাজয্সভায় অংশ�হণকারী ক্ষমতাশীল বয্ি�েদর িনশানা বানােত হেব। 

িনশানা বানােত হেব েজনােরল, েসনাবািহনীর বড় বড় অিফসার ও পুিলশ বািহনীর িসিনয়র 

েলাকেদর। আল-কােয়দার মানহাজ েবাঝা এবং আল-কােয়দার সােথ শািমল হওয়ার পর 

গািজ বাবার কথা আমােদর খুব �রণ হেতা। বতর্মােনও িবেশষভােব কাি�র মুজািহদীন এবং 

উপমহােদেশর মুজািহদেদর জনয্ গািজ বাবার কমর্প�িত অনুসরণীয় হেয় আেছ।  

কাি�র মুজািহদীন সাধারণ মুসিলমেদর সাহাযয্-সহেযািগতায় িনেজেদর িজহাদ চািলেয় 

যাি�ল। িক� ১৯৯৮-১৯৯৯-এ মুজািহদেদর মােঝ মতাৈনকয্ শুরু হয়। িবিভ� তানিজমগুেলা 

েভেঙ নতুন নতুন তানিজম গিঠত হেত থােক। দুভর্াগয্�েম েমৗিলক কমর্প�িতর িবরুে�ও 

িবিভ� তানিজম দাঁিড়েয় যায়। আর এসব মতাৈনেকয্র েপছেন মূল চািবকািঠ নাড়িছল 

পািক�ােনর েগােয়�া সং�া। এই সং�া িনেজেদর �ােথর্ িজহািদ তানিজমগুেলার মােঝ ফাটল 

সৃি� কেরিছল। সামেন আিম এেদর িববরণ েদেবা। 

পার�িরক এই িবেরাধগুেলা িছল খুবই শি�শালী। এসেবর কারেণ আমরা খুবই িচি�ত 

িছলাম। এই সময় পিরি�িতর কারেণ আমােদর এবং গািজ বাবার মােঝ িবশাল দূর� ৈতির 

হেয় যায় এবং িসিকউিরিটর িবষয়গুেলা বাধা হেয় দাঁড়ায়। আমােদর পার�িরক সাক্ষােতর 

েকােনা রা�া িছল না। ন�ইর দশেকর েশেষর িদেক আমার অনয্ এক তানিজিম ভাইেয়র 

সােথ আমােদর �িশক্ষণ ও িশক্ষা-দীক্ষার বয্াপাের কথা হয়। সামিরক ও েকৗশলগতভােব 

িজহােদর কােজ উ�িত সাধেনর লেক্ষয্ অিভজ্ঞতা অজর্েনর জনয্ আমরা পািক�ান যাওয়ার 

ই�া করলাম। আমােদর মাথায় এই িবষয়িটও কাজ করিছল েয, পািক�ান একিট ইসলািম 

রা�। তাই েসখােন িহজরত করাও দরকার। এ কারেণই অেনক েচ�ার পর ২০০১ সােল 

আিম অনয্ানয্ সাথীর সােথ পািক�ান িহজরত কির। িক� এখােন েপৗঁছার সােথ সােথই 

কাি�র িজহােদ সাহাযয্কারী বািহনী এবং আইএসআই-এর �রূপ উে�ািচত হেত থােক। 

এখােন ইসলােমর কতটুকু বা�বায়ন আেছ, তাও দৃি�েগাচর হেত থােক। লাগাতার পাঁচ িদন-

পাঁচ রাত, �চ� ঠা�ায় ছয় ফুট বরেফ আ�ািদত উঁচু উঁচু পাহাড়গুেলা পদ�েজ অিত�ম 

কের আমরা এল.ও.িস. নামক �ােন েপৗঁছলাম। আমরা েয তানিজেমর সােথ স�ৃ� িছলাম, 

েস তানিজম আমােদর জনয্ একজন রাহবােরর বয্ব�া কেরিছল। পরবতর্ী সমেয় জানেত 
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পারলাম, এই রাহবার অিধকাংশ সময়ই পািক�ািন এেজি�গুেলার হেয় কাজ কের, টাকার 

িবিনমেয়ই েস কাজ কের। িজহােদর বয্াপাের তার সামানয্ সহানুভূিতও েনই।  

এই রাহবাররা মুজািহদেদরেক এমনভােব হািকেয় েনয়, েযমন বকির বা েভড়ার পালেক 

হািকেয় েনয়া হয়। এেদর হােত লািঠ থােক, যা িদেয় তারা িহজরতকারী মুজািহদেদর ওপর 

আঘাত করেত থােক। হাঁ, গাইডেদর খুব কম সংখয্ক েলাকই এমন আেছ, যারা মুজািহদেদর 

সােথ মানুেষর মেতা আচরণ কের। 

কাি�র েথেক পািক�ান িহজরত কের আসা হাজােরা মুজািহদ এই এেজি�গুেলার গাইড 

এবং তােদর বািহনীর সহেযািগতার �রূপ জানেত পাের এবং তারা সাক্ষী এেদর অমানিবক 

আচরেণর বয্াপাের। গাইডেদর হােত লািঠর আঘােত জজর্িরত মাজলুম এবং িকছু জািলম 

গাইেডর হােত জবাই হেয় শিহদ হেয় যাওয়া ও বরেফ পঁুেত যাওয়া ঠা�া েদহগুেলা কাল 

িকয়ামেতর িদন এ নামধারী দরদীেদর কলার েচেপ ধরেব। 

এখােন েপৗঁেছ আমােদর ছয় সাথীর অব�াও এমন িছল েয, পােয়র িনেচ ঠা�ার কারেণ �াণ 

িছল না। কারও পােয়র েগাড়ািল �েল িগেয়িছল, কারও আঙুল িছল না। আিম িনেজও যখন 

জুতা খুিল, তখন েদখেত েপলাম—পােয়র আঙুল আেছ, িক� নখ েনই। এর জনয্ বহুিদন 

যাবৎ িচিকৎসা িনেত হেয়িছল। 

এ ছাড়াও ছয়জন মুজািহেদর আেরকিট �েপর কািহনী এমন িছল েয, গাইড তােদর কেয়ক 

িদন ও কেয়ক রাত সফর করােনার পর যখন বডর্ার পার করােলা, তখন তােদর বলল, 

সামেন পািক�ািন েসনাবািহনীর েচকেপা�।  

এ কথা েশানার সােথ সােথই খুিশেত আ�হারা হেয় এক সাথী বরেফর ওপর শুেয় পড়েলন, 

কারণ এখন আর েকােনা ভয় েনই। ইিন মূলত পািক�ািন িছেলন, িজহােদর উে�েশয্ িতিন 

কাি�র িগেয়িছেলন। এখন িনজ ভূিমেত িফের এেসেছন। বািক সাথীরা েচকেপাে� েপৗঁছল। 

েসখােন পািক�ািন েসনাবািহনীর এক েমজর িছল। েস বলল, �ত কাগেজ এি� কেরা েয, 

েতামরা কত জন িছেল এবং েক েক িছেল? তারা সকেলই িনেজর পিরচয় িদল এবং বলল, 

‘আমরা েমাট ছয় জন িছলাম।’ েমজর িজেজ্ঞস করল, ‘েতামরা েতা পাঁচজন আছ, আেরক 

জন েকাথায়?’ তারা বলল, ‘েস পািক�ান েপৗঁছার খুিশেত বরেফর ওপর শুেয় পেড়েছ। এ 
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কথা শুেন েমজর েকােনা �িতি�য়া ছাড়াই বলেলন, ‘েস েতা মের েগেছ।’ েস িনেজর 

অধীেনর একজনেক তার লাশ তুেল িনেয় আসার জনয্ বলল। যখন েস তার লাশ িনেয় 

আসেলা, তখন েদখা েগল েয, এই মুহািজর মুজািহদ বা�েবই শিহদ হেয় েগেছন এবং তার 

লাশই িনেয় আসা হেয়েছ। মূলত তখন ভীষণ ঠা�া িছল। তাপমা�া িছল শূেনয্র েকাঠায়। 

ঐসব সাথীর েদহ পােয় েহঁেট আসার কারেণ গরম িছল। আর ঐ ভাই তৎক্ষণাৎ বরেফর 

ওপর শুেয় পড়ায় েদহ পুেরা ঠা�া হেয় যায়। আ�াহ তা’আলা েসই ভাইেয়র �িত রহম 

করুন এবং তােক শিহদেদর কাতাের শািমল করুন। 

�াথিমক অিভজ্ঞতার মাধয্েমই আমােদর কােছ কাি�র িজহােদ নামধারী সহেযাগীেদর �রূপ 

উে�ািচত হেয় যায়। এখন আমার বুেঝ আসেছ েয, গািজ বাবা েকন পািক�ািন 

এেজি�সমূেহর িবেরাধী িছেলন। আর এ কারেণই িতিন কাি�েরই ে�িনং কয্া� পিরচালনা 

কের সামিরক ে�িনং িদেতন। যিদও এই সামিরক ে�িনং উপকরণ ও েযাগয্তার িদক েথেক 

অ�তুল িছল। গািজ বাবােক জােনন এবং এখেনা জীিবত আেছন—এমন েযেকােনা ভাই এ 

কথার সাক্ষয্ েদেবন েয, গািজ বাবা এই এেজি�সমূেহর �িত অস�� িছেলন। এ ছাড়াও 

আমােদর শিহদ ভাই আফজাল গুরু রহ.-ও িনেজর িকতাব “আেয়না”-এর িবিভ� �ােন 

তাঁর কথা উে�খ কেরেছন। 

এখােন এেস আমরা একিট পয্াঁেচ পেড় যাই এবং আ�াহ তা’আলার কােছ �াথর্না 

করিছলাম েয, আ�াহ আমােদর জনয্ েবর হওয়ার েকােনা পথ খুেল িদন। আ�াহ আমােদর 

দুআ কবুলও কেরেছন, আলহামদুিল�াহ। 

িনঃসে�েহ মুজািহদেদর এই তানিজমগুেলােত তখেনা এবং এখেনা একিট বড় অংশই 

মুখিলস যুবকেদর �ারা পূণর্, যারা এই েধাঁকাবাজ এেজি�গুেলােক ইসলােমর সহেযাগী মেন 

কের। যিদ এ সকল মুখিলস মুজািহেদর কথা বিল, তাহেল বলেত হয় েয, এ সকল 

হজরতগণ তােদর (এেজি�গুেলার) সামেন অপারগ। এেজি�গুেলা তােদরেক েব�ন কের 

েরেখেছ, তােদরেক ফাঁেদ েফেল েরেখেছ। আমরা এ তানিজমগুেলােক এেজি�গুেলার হােত 

আব� েদেখিছ। মুজািহদেদর হাতগুেলা েবঁেধ রাখা হেয়েছ। আিম িনেজই এই িবষেয়র 

�াক্ষী। বরং আিম িনেজও এিটেত শিরক িছলাম। ২০০৫ সােল যখন আিম পািক�ান িছলাম, 
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তখন কাি�ের কােজ কের এমন একিট তানিজেমর সােথ যু� িছলাম। আমরা গািজ বাবার 

লক্ষয্গুেলা িনেয় কাজ করেত চাি�লাম। 

সবিকছুর ��িত ও �িশক্ষণসহ স�ূণর্ েসিটং হেয় িগেয়িছল। অ�ও েপৗঁিছেয় েদওয়া 

হেয়িছল। িক� েশষ মুহূেতর্ আমােদর তানিজেমর এখানকার দািয়�শীল বলেলন, আমরা 

এমন কাজ করেত িদেত পাির না। এেজি�র পক্ষ েথেক এমন কােজর অনুমিত পাওয়া যােব 

না। কারণ, এমন কােজ আমােদর রা�ীয় পিরি�িত খারাপ হেয় যােব। তারা আরও বলল েয, 

এেত পািক�ােনর িবিভ� সমসয্া হেব। এেজি�গুেলার িনকট িজহােদর উে�শয্ আ�াহর 

কািলমা বুল� করা বা - ةَ  قَاتِلُوا اْلُكْفرِ  أَئِمَّ  কুফুর েনতােদর হতয্া কেরা।”- এর পিরবেতর্ রা�ীয় 

�াথর্ এবং ৈবেদিশক পিলিস িছল। 

আমরা তখন েদেখিছ েয, আফজাল গুরু এবং গািজ বাবার মেতা মুজািহদেদর একিট টােগর্ট 

িছল ইি�য়ান পালর্ােম�। এখােনও েসই লেক্ষয্ই কাজ করা হেয়েছ, যা আমরা েপছেন উে�খ 

কেরিছ। যিদও আিম তখন তােদর সােথ িছলাম না। িক� গািজ বাবােক যতটা কাছ েথেক 

েজেনিছ, তার িভি�েতই বেলিছ। আমরা ধারণা েয, এই অপােরশেনর শুরু েথেক টােগর্ট পূণর্ 

হওয়ার আগ পযর্� এই মহান দুই মুজািহদ এেজি�সমূহ েথেক েকােনা ধরেনর সাহাযয্ 

েননিন। তােদরেক েকােনা ধরেনর সংবাদও েদনিন। অনয্থায় িনঃসে�েহ এই পািক�ািন 

এেজি� এবং তােদর নামধারী অনু�হকারী এই অপােরশনেক বয্থর্ কের িদত। আপিন 

েদেখেছন েয, ইি�য়ান পালর্ােমে� হামলার কী কী লক্ষয্ িছল? িকছু িনবর্ািচত বয্ি�। ঐ সময় 

মুসিলমেদর সবেচেয় বড় দুশমন �রা�ম�ী এল েক এডওয়ািন, �িতরক্ষাম�ী হয্িরন পাটক, 

ইি�য়ান ভাইস ে�িসেড� কৃষাণ কাে�র মেতা েলােকরা উপি�ত িছল। এরা সবাই তখন 

ইি�য়ান পালর্ােমে� অব�ান করিছল। 

আমরা কেমর্র মাধয্েম অিভজ্ঞতা অজর্ন কেরিছ। কাি�ের আমরা শুনতাম েয, কাি�র 

পািক�ােনর শাহারগ। আর আমরা এেজি�গুেলােক িজহােদর আনসার বা সাহাযয্কারী মেন 

করতাম। িক� পািক�ান এেস আমরা সিঠকভােব জানেত পারলাম - আ�াহর কসম, এটা 

শুধু েজনােরলেদর অভয্�রীণ জািতসমূহ েথেক সুিবধা �হণ, বয্াংক-বয্ােল� এবং ৈবেদিশক 

পিলিস, েকােনা িজহাদ নয়। 



 

 

9 গাজওয়ােয় িহে�র িসপাহী! 
কাি�েরর �নগেরর বািস�া মুজািহদ ফয়সাল ইশফাক বাট-এর আ�জীবনী  

এেজি�গুেলা কাি�েরর িজহািদ তানিজমগুেলােক বয্বহার করেত চাে� এবং করেছও। এর 

আেগও এই সামিরক বািহনী িনেজেদর অপরাধ ও কৃতকমর্েক েগাপন করার জনয্ তৎকালীন 

পূবর্ পািক�ান এবং পরবতর্ী বাংলােদেশ ১৯৭১ সােল �ীন�ার েলাকেদর িজহািদ 

তানিজমগুেলােক বয্বহার কেরিছল। আর েসখানকার �ীন�ার েলােকরা আজ পযর্� তােদর 

স� েদয়ার কারেণ শাি� েভাগ করেছ এবং ফাঁিসর কাে� ঝুলেছ। �য়ং এই সামিরক বািহনী 

পরবতর্ীকােল ৯০ হাজার েসনা থাকা সে�ও আ�সমপর্ণ কেরেছ। 

পািক�ািন সামিরক বািহনীর িনজ� িকছু উে�শয্ রেয়েছ। রেয়েছ ৈবেদিশক এেজ�া। 

ভারেতর উপর িকছুটা চাপ রাখা। এটা একটা েগম, যা তােদর পিলিসর অংশ। এ ধরেনর 

উে�শয্ বা�বায়েন তােদর জনয্ িকছু সহেযাগী জরুির এবং বািহনী �েয়াজন। আর এসেবর 

জনয্ তারা এমন এক কােজর সহেযািগতা িনেয়েছ, েযখােন উ�েত মুসিলমার নতুন যুবকেদর 

বয্বহার করা হেব। আমরা আ�াহ তা’আলার কােছ �াথর্না কির, িতিন েযন এসব এেজি�র 

ষড়য�গুেলা ফাঁস কের েদন এবং আমােদর এই তানিজমগুেলােত অব�ানরত মুজািহদ 

ভাইেদর জনয্ সহজ কের েদন এবং তােদর জনয্ রা�া েবর কের েদন। আ�াহ আমােদর 

পর�েরর মেধয্ একতা দান করুন। আিমন, ইয়া র�াল আলািমন। 

আিম বলেত চাি�লাম েয, এ সকল েজনােরেলর ষড়যে�র বয্াপাের সতকর্ থাকা চাই। এ 

সকল েজনােরেলর উে�শয্ হেলা, িনেজেদর �াথর্িসি�। যিদ িজহােদর মােঝ এেদর ফায়দা 

থােক, তেব এরা সীমা� খুেল েদয় এবং অ�-শ�, েগালা-বারুদ এবং েলাকজেনর যাতায়াত 

সবিকছু ৈবধ হেয় যায়। 

উদাহরণ িহেসেব আমরা এক গা�ার ও �তারক েজনােরল পারেভজ মুশাররেফর কথা 

বলিছ। কারিগেলর যুে� {سیاچن} িসয়ািসন এর সেতা কিঠন রণা�েন মুজািহদেদরেক বািহনী 

িহেসেব িনবর্ািচত করা হেলা।  

েসখােন যুে�র কমর্প�িত ভুল িছল। েতা এ সকল মুজািহদেদরেক সহায় স�লহীন অব�ায় 

েছেড় েদওয়া হয় এবং পারেভজ মুশাররফ আবার েমৗিখকভােব তােদর সাহাযয্ করেত থােক। 

েসই মুশাররফই আবার ইউটানর্ িদল এবং গতকােলর মুজািহদেদর আজ স�াস আখয্া িদেয় 

িদল। এরপর যখন দশ বছর চেল েগল, তখন এই পারেভজ মুশাররফই আবার এই 

মুজািহদেদরেক ি�ডম ফাইটার (�াধীনতাকামী েযা�া) বেল িদল। বরং দুই-িতন বছর আেগ 
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িবিবিসর এক সাক্ষাৎকাের কেয়কিট তানিজেমর নাম উে�খ কের বলল, এরা িজহািদ এবং 

আিমই তােদর সহেযাগী। এরা �াধীনতাকামী। আর এ সকল িজহািদ তানিজম আমােদর জনয্ 

সেবর্া�ম সহেযাগী। এই েজনােরলেদর িনকট গুরু�পূণর্ িকছু থাকেল তা হেলা, িনেজেদর 

�ার্থর্ এবং িনেজেদর ক্ষমতা। 

সােবক আিমর্ চীপ েজনােরল আশফাক পারেভজ িকয়ািন সামিরক অিফসারেদর সােথ কথা 

বলেত িগেয় বেলন, ‘৯/১১ এর ঘটনা কেয়কিট সমীকরণেক হয়েতা পূণর্রূেপ পিরবতর্ন কের 

েফেলেছ, না হয় েসগুেলােক িভ� রূপ িদেয়েছ। আমরা ৯/১১ ঘটনার আেগর িবষয়গুেলা 

এবং ঘটনার পেরর িবষয়গুেলােক যাচাইেয়র জনয্ একই িচ�াশি� বয্বহার করেত পাির না। 

৯/১১ এর ঘটনার আেগ যােক “�াধীনতা সং�াম” বলা হেতা, ৯/১১ এর ঘটনার পর িভ� 

িকছু (স�াসবাদ) বলা হয়। আমরা এখেনা এই িচ�া করিছ েয, কাি�েরর সং�াম �াধীনতার 

সং�াম। িক� যিদ আপনার কােছ কারও সাহাযয্ না আেস, তাহেল আপনােক অব�ার 

পিরেপিক্ষেত পিরবতর্ন হেত হেব। এ কথা বলায় আমার েকােনা সে�হ েনই েয, আমরা 

কাি�েরর �াধীনতা সং�াম েশষ কের িদেয়িছ। কারণ, এেতই আমােদর জাতীয় �াথর্ রেয়েছ।
’ 

েজনােরল িকয়ািন বলেছন েয, আমরা কাি�ির িজহাদেক সমা� কের িদেয়িছ। েছেড় িদেয়িছ। 

েকন? কারণ, এখন েসখােন েকােনা �াথর্ েনই! এই িজহােদর �কৃত কলয্াণকামী এই 

েজনােরল, আইএসআই-এর আরও িকছু বয্ি� েযমন েমজর হামজা, ি�েগিডয়ার িরয়াদ বা 

এমন আরও যারা আেছ, তারা নয়। বরং এই িজহােদর �কৃত কলয্াণকামী হেলন গািজ বাবা, 

ভাই আফজাল গুরু, কমা�ার ইিলয়াস কাি�ির, ইি�িনয়ার আহসান আিজজ এবং কমা�ার 

বুরহান মুজাফফর ওয়ািন-এর মেতা মুজািহদগণ। 

সতয্ কথা হেলা, কাি�র িজহােদর জনয্ কলয্াণকামী এবং উপযু� বািহনী হেলা, এখানকার 

আফগান (মুজািহদ) বািহনী। এখােন ইমারােত ইসলািময়য্াহর েনতৃে� িজহােদ িল� দলগুেলার 

মােঝ একিট হেলা আল-কােয়দা উপমহােদশ। গািজ বাবা, আফজাল গুরু এবং বুরহান 

ওয়ািনর িচ�া-ধারার রক্ষক হেলা এই জামাআহ। যার অধীেন কাি�র এবং পের 

আফগািন�ােন লড়াইকারী শাইখ ইিলয়াস কাি�ির, শাইখ আহসান আিজজ, কমা�ার বদর 

মনসুর, শাইখ হািজ ওয়ািল উ�াহ, কাির ইমরান, মাওলানা সাইদু�াহ, কমা�ার আফজাল, 
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কমা�ার খুররাম সাইদ িকয়ািন, রানা আিমর আফজাল এবং এ ধরেনর আরও অেনক 

মুজািহেদর র� িসি�ত হেয়েছ। সুতরাং গািজ বাবা, আফজাল গুরুর মেতা মহান 

মুজািহদেদর িচ�াধারা আমরা আল-কােয়দা উপমহােদশ শাখায় িনেয় এেসিছ। 

আলহামদুিল�াহ।  

আমরা সাধারণভােব এখানকার মুজািহদেদর মােঝ; িবেশষ কের কমা�ারেদর মােঝ কাি�র 

�াধীন করা এবং েসখােন শিরয়াহ বা�বায়ন করার বয্াকুলতা েদখেত পাি�। এখানকার 

মুজািহদগণ কাি�ির ভাইেদর সােথ িমিলত হওয়ার িচ�ায় অি�র। আর অিচেরই তারা 

িনেজেদর কাি�ির ভাইেদর স�ী হেবন। কাি�ির েমাচর্াগুেলােত বেস েসখানকার জািলম 

�া�ণ, জািলম েসনাবািহনী ও পুিলশেক িনশানা বানােবন। েসখােনর রণা�েন রণা�েন 

আনে�র বনয্া বেয় যােব। শিরয়াহ বা�বায়েনর বরকতপূণর্ েমহনেতর পতাকা বুল� হেব। 

েসখােন েকােনা নাপাক িহ�ু েকােনা েমেয়, মা বা েবােনর ই�ত লু�ন করেত সামেন 

অ�সর হেব না। েকােনা স�ািনত েমেয়র উড়না িছিনেয় েনওয়া হেব না। এখানকার 

মুজািহদগণ েসখানকার েকােনা নদী-নালায় মুসিলমেদর লাশ ভাসেত েদখেত চায় না। 

এখানকার মুজািহদগণ িনেজেদর িনযর্ািতত মুসিলম বয্বসায়ীেদর জনয্ িহ�ু বিণকেদর হােত 

লুি�ত হওয়ার বাজার ব� করেত চাে�ন। 

মুজািহিদেন ইসলাম কাি�র এবং উপমহােদশ পীরপা�াল এর চূড়া, লাহােরর শািহ েক�া, 

িদি�র লাল েক�ায় পুনরায় ইসলািম পতাকা উ�য়েনর জনয্ গাজওয়ােয় িহে�র েমাবারক 

বািহনী হেয় রওয়ানা শুরু কেরেছন। 

শাি� ও রহমত বিষর্ত েহাক মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওপর। এবং 

আমােদর েশষ কথা হেলা, সকল �শংসা জগৎসমূেহর �িতপালক আ�াহ তা’আলার জনয্। 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ ওয়া বারাকাতুহু! 

 

আস-সাহাব িমিডয়া, উপমহােদশ 

১৪৪০ িহ./২০১৯ ই. 


